
La Cultura de la Pau consisteix en una sèrie de valors, actituds i 
comportaments que rebutgen la violència i prevenen els conflictes 
tractant d’atacar llurs causes per solucionar els problemes mitjançant 
el diàleg i la negociació entre les persones i les nacions. 

Més informació a www.visitalagarriga.cat i www.lagarriga.cat

“Si volem un món de pau i de justícia cal posar decididament la 
intel·ligència al servei de l’amor” 

Antoine de Saint-Exupery 

LA PRIVACIÓ DE LLIBERTAT I ELS TREBALLS FORÇATS SEGUEIXEN 
SENT AVUI, COM AL 1939, UNA ARMA DE GUERRA

Com cada any i des del 2005, la Garriga commemora l’aniversari del bombardeig feixista sobre 
la població del 29 de gener de 1939 amb un programa d’actes que vol connectar el que va pas-
sar aquí fa 83 anys i el que succeeix encara avui arreu del món.

El drama de la detenció i empresonament a camps de concentració va tenir un exponent mà-
xim amb la deportació de persones realitzada pel règim nazi durant la 2a Guerra Mundial. Prop 
de 9.000 persones procedents de l’Estat espanyol van anar a parar a un camp nazi. El 22% dels 
i les deportades des de l’Estat espanyol, eren catalanes. D’entre aquestes, quatre garriguencs: 
en Felip Codina Codina, l’Obdulio Garcia Navarro i els germans Miquel i Josep Azuaga Villalonga.

Però també dins de l’Estat espanyol i en aquells mateixos anys, es va produir un fenomen 
similar (i molt menys conegut), amb la construcció de camps de concentració i de treball pels 
quals van passar més de mig milió de persones. La gent presa en aquests camps, que van 
servir per depurar i castigar el bàndol republicà i la dissidència política però també, per exem-
ple, homosexuals, van haver de construir, en condicions deplorables, obres tan faraòniques i 
vergonyants com el Valle de los Caídos.

Malauradament, després de la 2a Guerra Mundial i de la Guerra d’Espanya, ha continuat ha-
vent-hi conflictes armats arreu del món, que han provocat, entre altres mortíferes conseqüèn-
cies, el desplaçament forçós de milions de persones de totes les edats i condicions, així com 
la deportació i empresonament a camps de concentració de persones d’arreu. 

És important fer memòria i denúncia del patiment provocat amb aquestes pràctiques horroro-
ses contra la dignitat humana. El programa d’actes que us presentem, modestament i amb la 
vostra participació, vol contribuir a eradicar-les. Amb el suport de:

Organitza: 

ACTES DE COMMEMORACIÓ DEL
83 ANIVERSARI DEL BOMBARDEIG
I DE FOMENT DE LA PAU
DEL GENER AL MARç dE 2022



DIVENDRES 28 DE GENER
8.30 h a l’Institut Vil·la Romana (c. Sta. Maria del Camí s/n)
10 h al Teatre de la Garriga-El Patronat (el Passeig 42)

XERRAdA: LA DEPORTACIÓ ALS CAMPS NAZIS
Enric Garriga (president de l’Amical de Buchenwald), Katia Codina 
(filla d’un deportat garriguenc) i Quim Fornés (historiador) oferiran 
dues xerrades per a l’alumnat els instituts públics garriguencs, però 
obertes a tothom.
Les xerrades seran una introducció a l’horror que va perpetrar el 
règim nazi durant la Segona Guerra Mundial, amb la seva xarxa de 
camps de concentració i extermini.
Coorganitzen: Institut Vil·la Romana i Institut Manuel Blancafort

DISSABTE 29 DE GENER
11h • Des de la plaça de Santa Isabel

RUTA GUIADA: RESPOSTES I MEMÒRIES DEL BOMBARDEIG
Passejada guiada per respondre les preguntes clau del bombardeig 
de la Garriga (qui, com, per què, quan, on) i per conèixer les conse-
qüències que va tenir a través d’històries concretes i personals de 

anuncia l’inici imminent d’un bombardeig. A l’interior del refugi, els 
personatges faran reviure als visitants les sensacions i sentiments 
que provocava una situació com aquella.
PLACES LIMITADES!
Inscripció prèvia obligatòria al 610477823 o a info@visitalagarriga.cat
Activitat de pagament
Organitza: Centre de Visitants

DISSABTE 5 DE FEBRER
19 h • A la llibreria Strogoff (c. Can Xic Corder 2)

MONTSERRAT ROIG: LA LLUITA CONTRA L’OBLIT
L’Aina Torres, poeta i escriptora, presentarà la biografia que ha es-
crit sobre la Montserrat Roig. Enmig de la foscor i la repressió fran-
quistes, Montserrat Roig va combatre en els fronts de la literatura, 
el periodisme i el feminisme. Però, també, en el de la lluita contra el 
silenci i l’oblit. Entre d’altres, va escriure una obra que ja és tot un 
clàssic: “Els catalans als camps nazis”.
Coorganitza: Llibreria Strogoff

DIVENDRES 11 DE FEBRER
19 h • A Can Luna (Carretera Nova 28)

XERRAdA: ARQUEOLOGIA DELS CENTRES DE RECLU-
SIÓ. DELS CAMPS DE CONCENTRACIÓ FRANQUISTES 
ALS CAMPS DE REFUGIATS DEL SEGLE XXI
Xurxo Ayán, de l’Instituto de História Contemporânea de la Univer-
sidade Nova de Lisboa, ha participat i dirigit diverses campanyes 
d’investigació arqueològica en camps de concentració franquistes, 
i també en camps de redempció de penes com els infrahabitatges 
utilitzats pels presoners i les seves famílies en la construcció del 
Valle de los Caídos.
Investigacions molt noves i desconegudes i, alhora, molt revela-
dores de la naturalesa del règim de Franco. Perquè, de camps de 
concentració, també n’hi havia aquí. I al segle XXI, amb les crisis de 
la població refugiada, Europa n’ha vist sorgir de nous.

de bombardeig i com responen a l’horror de la guerra tant la pobla-
ció civil com les i els brigadistes.
PLACES LIMITADES!
Inscripció prèvia obligatòria al 610477823 o a info@visitalagarriga.cat
Activitat de pagament
Organitza: Centre de Visitants

DIUMENGE 20 DE FEBRER
11 h • Des del Casal de Rosanes (camí de Rosanes s/n)

ITINERARI GUIAT: EL CAMP D’AVIACIÓ DE ROSANES
Un camp d’aviació civil, amb el seu xalet i el seu hangar, els més mo-
derns de la Garriga dels anys 30. Uns camps de conreu convertits 
en pista d’aterratge per veïns dels pobles de l’entorn. Un aeròdrom 
militar ple de gent i d’avions que bombardejaven el front de guerra 
o que defensaven el cel de Barcelona. Un espai poc conegut, enmig 
dels camps del Pla de Llerona, que va jugar un paper transcendental 
a la Guerra Civil. 
PLACES LIMITADES!
Inscripció prèvia obligatòria al 610477823 o a info@visitalagarriga.cat
Activitat de pagament.
Organitza: Centre de Visitants

DISSABTE 12 DE MARÇ
11 h • Al Refugi Antiaeri de l’Estació (Ronda del Carril s/n)

VISITA GUIADA AL REFUGI ANTIAERI DE L’ESTACIÓ
Visita guiada a l’interior del refugi, per fer una immersió a la Garriga 
de 1938, quan el poble era un formiguer d’activitat i de gent inimagi-
nable a dia d’avui. Històries i espais que es repeteixen avui a diver-
sos llocs del món i que van tenir lloc a la Garriga tot just fa 83 anys.
PLACES LIMITADES!
Inscripció prèvia obligatòria al 610477823 o a info@visitalagarriga.cat
Activitat de pagament
Organitza: Centre de Visitants

DISSABTE 12 DE MARÇ
18 h • A Can Raspall (c. Banys 40)

XERRAdA: LES MINES ANTIPERSONA I LES SEVES 
CONSEQÜÈNCIES
La Fundació Pax es dedica a combatre les mines antipersona i els 
conflictes bèl·lics i ajudar-ne les seves víctimes. La xerrada servirà 
per conèixer els projectes que estan duent a terme a Colòmbia, amb 
la Fundació Mahavir Kmina, i també el de creació de pròtesis 3D 
de cames amb l’ajuda d’especialistes de la medicina, l’ortopèdia i 
l’enginyeria.
Amb la participació d’Enrique J. Emilio Meier, Joan M. Moregó Sala i 
Maria Dolors Valls-Jové Macaya (president, director i directora de la 
fundació, respectivament).
Organitza: Fundació Pax

DIVENDRES 18 DE MARÇ
19 h • A la llibreria Strogoff (c. Can Xic Corder 2)

EL VALLE DE LOS CAÍDOS I LA REPRESSIÓ FRANQUISTA
La historiadora Queralt Solé (Universitat de Barcelona) ens pre-
sentarà el seu llibre “La dictadura de pedra”, sobre el Valle de los 
Caídos, un espai dissenyat per projectar l’ombra de la dictadura 
franquista i perpetuar el poder dels vencedors sobre els vençuts. 
I ho aprofitarà per parlar-nos de les seves investigacions sobre la 
repressió exercida pel Franquisme i les seves conseqüències sobre 
les dones, a les presons, etc.
Coorganitza: Llibreria Strogoff

DIUMENGE 20 DE MARÇ
10 h • Des del Refugi Antiaeri de l’Estació (Ronda del Carril s/n)

PEDALADA PER ESPAIS DE MEMÒRIA DE LA GARRIGA
Una bicicletada per a tots els públics que permetrà recórrer alguns 
dels principals espais de memòria de la Garriga, gaudint del pai-
satge i del camí de forma sostenible, i amb les explicacions de les 
guies del Centre de Visitants. Una descoberta saludable de llocs i 
històries desconegudes per a totes les edats!
Organitzen: Pedalem la Garriga i Centre de Visitants

persones o famílies que el van patir. Amb la participació de l’histo-
riador David Gesalí.
PLACES LIMITADES!
Inscripció prèvia obligatòria al 610477823 o a info@visitalagarriga.cat
Activitat de pagament.
Coorganitza: Centre de Visitants

DISSABTE 29 DE GENER
13.00 h • Fossa comuna del cementiri de la Doma (Camí 
de la Doma, s/n) 

ACTE INSTITUCIONAL DE RECORd DE LES VÍCTIMES 
DE LA GUERRA A LA GARRIGA
Acte en record de la gent de la Garriga morta entre els anys 1936 i 
1941, durant la guerra i la repressió franquista, així com dels nois de 
la Lleva del Biberó.
Coorganitza: Associació la Garriga Secreta

DISSABTE 29 DE GENER
18 h • Teatre de la Garriga-El Patronat (el Passeig 42)

ACTE D’HOMENATGE ALS GARRIGUENCS DEPORTATS 
ALS CAMPS NAZIS
Els garriguencs Felip Codina, Obdulio García i els germans Miquel 
i Josep Azuaga van ser deportats a camps de concentració nazis. 
Només el primer va sobreviure. 76 anys després de l’alliberament 
dels camps, la Garriga vol recordar-los i retre’ls homenatge. 
Ho farà en un acte conduït per en Jordi Roig, que comptarà amb la 
participació de familiars dels deportats, Joan Manuel Calvo (presi-
dent de l’Amical de Mauthausen), Quim Fornés (historiador), el Cor 
Sarabanda i la Coral l’Aliança.

DIUMENGE 30 DE GENER
A les 10.30, 11.30 i 12.30 h 
Al Refugi Antiaeri de l’Estació (Ronda del Carril s/n)

VISITES TEATRALITZAdES: LA GARRIGA EN GUERRA
Un garriguenc i una garriguenca de 1939 acompanyaran el públic 
dins del refugi. Fa escassos segons que ha sonat el toc d’alarma que 

DISSABTE 12 DE FEBRER
11 h • Al Refugi Antiaeri de l’Estació (Ronda del Carril s/n)

VISITA GUIADA AL REFUGI ANTIAERI DE L’ESTACIÓ
Visita guiada a l’interior del refugi, per fer una immersió a la Garriga 
de 1938, quan el poble era un formiguer d’activitat i de gent inimagi-
nable a dia d’avui. Històries i espais que es repeteixen avui a diver-
sos llocs del món i que van tenir lloc a la Garriga tot just fa 83 anys.
PLACES LIMITADES!
Inscripció prèvia obligatòria al 610477823 o a info@visitalagarriga.cat
Activitat de pagament
Organitza: Centre de Visitants

DIVENDRES 18 DE FEBRER
20.30 h • Al Cinema Alhambra (c. Calàbria 13)

CINEFÒRUM: LA PROFESSORA D’HISTÒRIA
L’Anne Gueguen és una professora d’Història d’institut que es pre-
ocupa pels problemes del seu alumnat. Aquest any, com sempre, 
té una classe difícil. Frustrada pel seu materialisme i falta d’ambi-
ció, l’Anne desafia els alumnes a participar en un concurs nacional 
sobre el que significa ser adolescent en un camp de concentra-
ció nazi. Farà servir tota la seva energia i creativitat per captar 
la seva atenció i motivar-los. El projecte canviarà les vides dels i 
les alumnes.
Amb la participació de Joan M. Calvo (Amical de Mauthausen) i el 
Cineclub la Garriga.
Coorganitza: Cineclub la Garriga

DISSABTE 19 DE FEBRER
11 h • Des del Teatre de la Garriga-El Patronat (el Passeig 42)

RUTA GUIADA: PER LA LLIBERTAT DEL MÓN. LES BRI-
GADES INTERNACIONALS A LA GARRIGA
Aquest itinerari ens permetrà descobrir la presència de les Briga-
des Internacionals a la Garriga durant la Guerra Civil, els motius que 
porten al seu reagrupament, la seva organització i objectius, els 
principals personatges, i com van afrontar les últimes setmanes de 
la guerra.  Entendrem perquè el municipi es converteix en objectiu 

DEL DILLUNS 24 DE GENER AL DIVENDRES 11 DE FEBRER
De les 8 h a les 20 h
A l’Institut Vil·la Romana (c. Sta. Maria del Camí s/n)

EXPOSICIÓ “VIACRUCIS EN 50 ESTACIONS”
L’Associació la Garriga Secreta ha traduït i editat “Viacrucis en 
50 estacions” de Bernard Aldebert, un publicista francès que 
va viure en la pròpia pell (entre 1943 i 1945) les atrocitats dels 
camps de concentració i extermini nazis. 
Donada la seva formació professional de caricaturista i publi-
cista, Aldebert va il·lustrar el llibre amb 50 dibuixos esfereïdors 
que mostren les barbaritats infligides als interns i l’eliminació 
sistemàtica dels presoners per raons polítiques, ètniques i eco-
nòmiques. 
L’exposició és oberta a tothom i es podrà veure de dilluns a di-
vendres, dins de l’institut.
Organitzen: Institut Vil·la romana i Associació la Garriga Secreta


